
VLAAMSE OVERHEID

[C − 2018/13558]

13 JULI 2018. — Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het koninklijk besluit van 16 juli 2009 tot
vaststelling van de lijst van niet voor productiedoeleinden gehouden zoogdieren die gehouden mogen worden

DE VLAAMSE REGERING,

Gelet op de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren, artikel 3bis, ingevoegd
bij de wet van 4 mei 1995 en gewijzigd bij de wetten van 22 december 2003, 9 juli 2004, 6 mei 2009 en 7 februari 2014;

Gelet op het koninklijk besluit van 16 juli 2009 tot vaststelling van de lijst van niet voor productiedoeleinden
gehouden zoogdieren die gehouden mogen worden;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 12 juni 2018;

Gelet op de adviesaanvraag binnen 30 dagen, verlengd met 15 dagen, die op 27 juni 2018 bij de Raad van State is
ingediend, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op
12 januari 1973;

Overwegende dat het advies niet is meegedeeld binnen die termijn;

Gelet op artikel 84, § 4, tweede lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. In het koninklijk besluit van 16 juli 2009 tot vaststelling van de lijst van niet voor productiedoeleinden
gehouden zoogdieren die gehouden mogen worden, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 24 november 2009, wordt
een artikel 1/1 ingevoegd, dat luidt als volgt:

“Art. 1/1. In dit besluit wordt verstaan onder de minister: de Vlaamse minister, bevoegd voor het dierenwelzijn.”

Art. 2. In artikel 2 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in paragraaf 1 worden de woorden “Minister bevoegd voor Dierenwelzijn” vervangen door het woord
“minister”;

2° in paragraaf 2 wordt het woord “Minister” telkens vervangen door het woord “minister”.

Art. 3. In artikel 4 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 november 2009,
worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in paragraaf 1, eerste lid, worden de woorden “Minister bevoegd voor Dierenwelzijn” vervangen door het
woord “minister”;

2° in paragraaf 1, tweede lid, en paragraaf 2 en 3 wordt het woord “Minister” telkens vervangen door het woord
“minister”.

Art. 4. In artikel 6 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in paragraaf 1 worden de woorden “Minister bevoegd voor dierenwelzijn” vervangen door het woord
“minister”;

2° in paragraaf 2 wordt het woord “Minister” vervangen door het woord “minister”.

Art. 5. In bijlage I bij hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° tussen de vierde en de vijfde rij wordt de volgende rij ingevoegd:

“Felis catus x Prionailurus bengalen-
sis bengalensis (vanaf F5)

Bengaal vanaf F5 (1)

“;
2° de woorden “Mustela furio” worden vervangen door de woorden “Mustela furo”;
3° de woorden “Ovis ammon” worden vervangen door de woorden “Ovis aries musimon”;
4° de woorden “Ovis aries” worden vervangen door de woorden “Ovis aries aries”;
5° de volgende rij wordt opgeheven:
“

Tamias sibiricus Aziatische gestreepte grondeek-
hoorn

Ecureuil rayé de corée

“;
6° er wordt een voetnoot toegevoegd, die luidt als volgt:
“(1) Met Bengaal vanaf F5 wordt bedoeld een hybride kat die het resultaat is van de kruising tussen Felis catus en

Prionailurus bengalensis bengalensis en die ten minste vier generaties verwijderd is van de wilde soort Prionailurus
bengalensis bengalensis.”

Art. 6. Artikel 5, 5°, treedt in werking op de eerste dag van de zesde maand die volgt op de maand van de
bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad.

Art. 7. De Vlaamse minister, bevoegd voor het dierenwelzijn, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 13 juli 2018.

De minister-president van de Vlaamse Regering,

G. BOURGEOIS

De Vlaamse minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand,

Toerisme en Dierenwelzijn,

B. WEYTS
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